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Nyhedsbrev april 2021 
 

Nyt fra bestyrelsen  
 
Nu er håndværkerne ved at være færdige med de to lejemål på Bjælkevangen 89-91, og 
vi forventer, at de vil være klar til indflytning og udlejning i løbet af de næste par måneder. 
 
Det lader til, at der hersker en del usikkerhed omkring afhentning af de forskellige former 
for affald. Derfor vil vi gerne ridse gældende regler op. Af samme grund er der vedhæftet 
en kalender for 2021, hvoraf det fremgår, hvornår de forskellige former for affald/skrald 
bliver hentet. 

 
Storskrald bliver afhentet på mandage i lige uger. Storskrald må først 
sættes ud til afhentning aftenen før. 
Affaldet skal sorteres, og der må kun bruges gennemsigtige sække, maskiner skal 
tømmes for benzin og olie, ingen byggeaffald og porcelæn. 
 
Dette gælder både for dobbelthusene og for de pladser, hvor beboere i rækkehusene kan 
sætte deres storskrald. 
  

I forbindelse med fraflytning og tømning af lejemål gælder samme 
regler.  
 
På andre end de nævnte tidspunkter er de enkelte lejemål selv ansvarlig for at bortskaffe 
storskrald/aflevere det på en genbrugsplads på Firskovvej. 
Hvis det ikke respekteres, betyder det en masse ekstra arbejde for ejendomsfunktio-
nærerne, der så skal i gang med at rydde op og fjerne storskraldet. Der er mange andre 
opgaver, som de hellere vil bruge tid og kræfter på. 
 

Tømning af 4-kammersbeholdere sker på tirsdage i ulige uger. 
  

Afhentning af haveaffald sker på onsdage i ulige uger. 
 
Så er foråret kommet, og det er tid til at komme i haven.  
I den forbindelse vil vi gøre opmærksom på, at Lyngby Tårbæk kommune nu har gjort det 
gratis for alle at få afhentet sit grønne haveaffald. Det vil vi her i afd. 39 selvfølgelig gerne 
benytte os af. 
 
Det vil sige, af vi fra d. 1/6-21, ikke længere vil kunne aflevere vores grønne affald og jord 
på bålet og højen.   
 
Fordelen ved den nye ordning er, at vi ikke længere vil have affald til at ligge og flyde på 
vores grønne område, hvilket vil give et løft til og forskønne området. Samtidig vil det også 
betyde en stor besparelse, da det ikke længere skal afhentes af en vognmand. 
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Der er flere, der allerede er tilmeldt ordningen via kommunen. For jer er denne ordning nu 
også blevet gratis. I, der har en grøn beholder, kan stadig benytte den. 
De af jer som ikke har en beholder, skal bruge brune papirsposer og grene skal bundtes.  
Vær opmærksom på, at indholdet i den enkelte sæk ikke må veje mere end 25 kg. 
 
Vi håber at i alle vil blive glade for denne nye ordning, så vores grønne område ikke 
længere skal fyldes op af haveaffald.  
Se i øvrigt kommunens hjemmeside herom. 
 
Vær opmærksom på at samle egne hundelorte op. Dem er der mange af på græsplæ-
nerne, og de sætter sig i græslåmaskinen. 
 
Der er planlagt fældning af træer ved Højløkken ved transformerstationen, da de hælder 
ind over en beboers have og er lige ved at vælte. 
  

Udluftning  

Vi vil gerne endnu en gang minde om, at der skal luftes ud i jeres boliger minimum 2 

gange af 10 minutters varighed i løbet af dagen. Hvis man ønsker at lufte ud længere end 

10 min., anbefales det at lukke for varmen imens. 

De trailere, der står på fliserne bagved Bjælken, skal placeres på græsset på den dertil 

indrettede trailer parkeringsplads. 
 
Bestyrelsen har set sig nødsaget til at nedlægge vandhanen ved garagerne. Den gamle er 
gennemtæret og det er for dyrt at lave en ny. 

  
Kontoret genåbner pr. 3/5-21 for besøg i kontortiden alle hverdage mellem kl. 07.30-08.00. 
Henvendelse i døråbningen. 
 
Bestyrelsen tager igen imod personligt fremmøde fra den 25/5-21 i Bjælken mellem kl. 
19.00-20.00. 
 

Sct. Hans festen er desværre aflyst i år pga. corona restriktionerne. 

 
Alle beboere ønskes et corona frit forår og sommer. 
 
 
Bestyrelsen, afd. Aab39 
 

 

        

 


